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وزیر کشور: 

مقامات افغانستان مرزبانان خود را توجیه کنند
وزیر کشور درباره درگیری اخیر در مرز با افغانستان گفت: مقامات افغانستان باید مرزبانان 

خود را نسبت به مسائل مرزی و رعایت مالحظات امنیتی توجیه کنند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رس��انی وزارت کش��ور، احمد وحیدی در حاشیه نشست ستاد اربعین 
در گفت  وگو با خبرنگاران افزود: تکرار این رخدادها به صالح افغانس��تان نیس��ت. وزیر کشور افزود: در 
منطقه ای که مردم عزیز ما در آنجا در حال فعالیت بودند به حس��اب اینکه افغانس��تانی هستند، برای 
آنها مزاحمت ایجاد کردند که مرزبانان فراجا و آجا مس��تقر در منطقه مجبور به تذکر ش��دند. وحیدی 
خاطرنشان کرد: بروز چنین حوادثی که مسبوق به سابقه است به نفع مسئوالن افغانستان نیست، از این 

رو به آنها توصیه می کنیم که با توجیه مرزبانان خود از وقوع هرگونه درگیری، پیشگیری کنند.
وی افزود: خوشبختانه این درگیری تلفات جانی نداشته است.

سفیر چین:

 از پایبندی ایران به اصل »چین واحد« قدردانی می کنیم
چانگ هوا س�فیر جمهوری خلق چین در تهران با اش�اره به تماس تلفنی اخیر روس�ای 

جمهوری اسالمی ایران و چین، از پایبندی ایران به اصل »چین واحد« قدردانی کرد.
به گزارش ایرنا، نماینده ارش��د دولت چین در تهران در صفحه توئیتر خود، ضمن انتش��ار عکس��ی 
مرتبط با تماس تلفنی اخیر سران دو کشور، به زبان فارسی و چینی نوشت: "ما از پایبندی مداوم ایران 
به اصل چین واحد قدردانی می کنیم". آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسالمی ایران در 
تماس تلفنی روز جمعه گذشته)7 مرداد(  با شی جینپینگ همتای چینی خود، ضمن گفت و گو در 
خصوص روابط دوجانبه و مهم ترین مسائل منطقه ای و بین المللی ،  احترام به حاکمیت ملی و حفظ 
تمامیت ارضی کشورها را از اصول بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ایران دانست و در 
این چارچوب حمایت از سیاست چین واحد را سیاست قطعی و اصولی جمهوری اسالمی ایران دانست. 
در این گفت و گو تلفنی، رئیس جمهوری اس��المی ایران دخالت آمریکا در امور داخلی کش��ورها را در 
ادامه سیاست مخرب یکجانبه گرایی این کشور دانست که اکنون به تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی 

تبدیل شده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

ایران به سمت ساخت بمب هسته ای نخواهد رفت
بهروز کمالوندی تاکید کرد: از اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد توانایی ایران در 
دستیابی به بمب هسته ای اشتباه برداشت شده است و ایران به سمت ساخت بمب هسته ای 

نخواهد رفت.
به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در گفت وگو با شبکه المیادین 
گفت: طبق قانون مجلس شورای اسالمی و به منظور حفظ منافع ملت ایران، مجموعه ای از وظایف را 
انجام دادیم. یکی از کارهایی که انجام دادیم راه اندازی 1000 دستگاه سانتریفیوژ IR6 بود و از دیروز 
ش��روع به تزریق گاز به این ماش��ین ها کردیم. کمالوندی تاکید کرد: ما روند غنی س��ازی را برای رفع 
نیازهای کشور ادامه خواهیم داد. ما قبالً برنامه خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطالع داده ایم و 
طرف های دیگر مذاکرات هم می دانند که ما در این باره قانون داریم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران 
با اشاره به سخنان اخیر محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی و برداشت های از این سخنان، گفت: 
از اظهارات اسالمی در مورد توانایی ایران در دستیابی به بمب هسته ای اشتباه برداشت شده است. ایران 
به دلیل توانمندی های استراتژیک خود نیازی به بمب هسته ای ندارد و به سمت ساخت بمب هسته ای 
هم نخواهد رفت. وی همچنین گفت: اگر طرف های دیگر به تعهدات خود بازگردند، ما نیز در چارچوب 
توافق هسته ای به تعهدات خود باز خواهیم گشت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبر ۲1 
شبکه یک سیما گفت: کار تزریق گاز به ۵00 ماشین آی.آر.شش انجام شده است و این موضوع به طور 

کامل به اطالع آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز رسیده است.

راستی آزمایی در ایران محور دیدار بلینکن و گروسی
مدیرکل آژانس بین المللی ان�رژی اتمی از دیدار و گفت وگو با وزیر امور خارجه آمریکا در 
حاش�یه کنفرانس بازنگری NPT در س�ازمان ملل خبر داد. برنامه هس�ته ای ایران یکی از 

محورهای این دیدار بود.
به گزارش ایسنا، رافائل گروسی در این باره در صفحه توییترش از »راستی آزمایی در ایران، امنیت و ایمنی 
 )AUKUS(هسته ای در تاسیسات هسته ای در اوکراین، معاهده تسلیحاتی استرالیا، انگلیس و آمریکا
در زمینه پیشرانه های دریایی« به عنوان مسائل مرتبط با این کنفرانس نام برد که در دیدارش با بلینکن 
درباره آن ها به بحث و گفت وگو کرده اس��ت. ند پرایس، س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در 
صفحه توییترش از دیدار آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در حاشیه دهمین کنفرانس بازبینی پیمان عدم اشاعه هسته ای در نیویورک خبر 
داده و نوشت: وزیر امور خارجه بلینکن در دیدار با مدیرکل آژانس درباره شراکت مهم مان و نقش مهم 
این سازمان در پیش برد عدم توسعه اشاعه هسته ای، پادمان ها و کاربرد صلح آمیز]انرژی هسته ای[ ایفا 
می کند. بلینکن هم در صفحه توییترش با »مفید« تلقی کردن مباحثاتش با گروسی در این دیدار و اشاره 

به همین محورها، گفت: همگی باید از کار مهم آژانس حمایت کنیم.

س�خنگوی دولت با اش�اره به حض�ور رئیس 
جمه�ور کش�ورمان در اجالس س�االنه مجمع 
عموم�ی س�ازمان ملل در مهر م�اه، اعالم کرد: 
برنامه ریزی ه�ای مقدماتی برای حضور آیت اهلل 

رئیسی در سازمان ملل انجام شده است.
ب��ه گزارش ح��وزه دول��ت ایرن��ا، »عل��ی بهادری 
جهرمی« در نشست هفتگی خود با خبرنگاران درباره 
حضور میدانی مسئوالن در رسیدگی به سیل زدگان 
در جریان س��یل های اخیر، گفت: دولت اعتقاد دارد 
حضور مسئوالنه دولتمردان در صحنه مشکالت یک 
تکلی��ف و وظیف��ه برای مدیران اجرایی اس��ت و این 
دولت هرگز تماش��اگر مشکالت مردم نیست و اعتقاد 

دارد برای حل مسائل باید در میدان عمل باشد.  
به��ادری جهرم��ی با ذک��ر نکت��ه ای در خصوص 
آبخی��زداری در کش��ور گفت: ۹۰ میلی��ون هکتار از 
اراضی کش��ور نیازمند آبخیزداری اس��ت و با سرعتی 
ک��ه اکنون کارها پیش رفته، بیش از ۷۰ س��ال طول 
می کش��د تا آبخیزداری این اراضی نهایی ش��ود که 
رئیس جمهور بر همین اساس در هیأت دولت دستور 

داد الیحه جامعی در این زمینه تدوین شود.
س��خنگوی دولت درباره برنامه ری��زی دولت برای 
تعیی��ن تکلی��ف کاالهای انباش��ته ش��ده در گمرک 
و تس��ریع در ترخیص آنها گف��ت: از ابتدای فعالیت 
دولت کار جهادی و جهش��ی در وزارت اقتصاد برای 
س��اماندهی این موض��وع صورت گرف��ت و در هفته 
جاری سازوکارهای جدیدی در حوزه امالک تملیکی 

اتخاذ می شود.  
سخنگوی دولت در پاس��خ به خبرنگار ایرنا درباره 
پیگیری حقآبه ایران در قالب معاهدات قانونی از سوی 
وزی��ران خارجه و نیرو گفت: این موضوع در دس��ت 
پیگیری است و به زودی وزیر نیرو به افغانستان سفر 
می کند و یکی از محورهای اصلی این س��فر پیگیری 

تحقق حقآبه ایران از رود هیرمند است. 
به��ادری جهرم��ی ای��ن را ه��م گفت ک��ه طرف 

افغانستانی حقوق آبی ایران از رود هیرمند را پذیرفته 
است و اختالف دوطرف فقط درباره میزان ورودی آب 

است که ایران با جدیت موضوع را دنبال می کند. 
وی درباره اینکه آیا حقآبه ایران از رود ارس هم در 
دست پیگیری است یا نه، گفت: در این باره در سطح 
روس��ای جمهور ایران و ترکیه گفت و گو و گزارشی 
هم در جلسه هیأت دولت ارائه شد و قرار است وزرای 
نیروی دو کشور موضوع را دنبال کنند و سطح تالش 

ها در حال عملیاتی شدن است.
رئیس ش��ورای اطالع رسانی دولت درباره گفتگوی 
تلفنی یک س��اعته روس��ای جمهور ای��ران و چین و 
آخرین اخبار مربوط به س��ند ۲۵ ساله همکاری های 
دو کش��ور، گفت: سند همکاری ایران و چین وارد فاز 
عملیاتی شده و یکی از محورهای اصلی گفت و گوی 
رئیس جمهور با همتای چینی نیز ابراز خرس��ندی از 

مسیر پیشرفت اجرای این سند بود.

وی با بیان اینکه سند ۲۵ ساله همکاری های ایران 
و چین در حوزه های تجاری، اقتصادی، زیرساختی و 
انرژی به س��رعت پیش می رود، خاطرنش��ان کرد: در 
همین ۴ ماهه نخس��ت سال، ارزش صادرات به چین 
رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل 
داش��ته و در بحث تجارت خارجی با این کش��ور هم 

شاهد رشد ۴۳ درصدی هستیم.
بهادری جهرمی همچنین گفت که »۱۰ یادداشت 
تفاه��م در بخش های مختلف به منظور تس��ریع در 
اجرای س��ند ۲۵ ساله امضا ش��ده است« و ادامه داد: 
»صادرات ما به چین ۵۸ درصد و در بخش کشاورزی 
هم ۴۸ درصد رش��د داشته اس��ت«. وی در خصوص 
معرف��ی وزرای کار به مجلس و تعیین وزیر بازرگانی 
پ��س از ایجاد وزارتخانه ب��ا تفکیک حوزه بازرگانی از 
وزارت صم��ت، گفت: وزیر پیش��نهادی کار در موعد 
قانونی خود معرفی خواهد ش��د اما برای معرفی وزیر 

بازرگانی هنوز وزارتخانه ای تشکیل نشده است.
س��خنگوی دولت در بخش دیگری از این نشس��ت 
درب��اره اقدامات صورت گرفته ب��رای بهبود وضعیت 
معیش��تی بازنشس��تگان توضی��ح داد: پیرو دس��تور 
رئیس  جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی 
بازنشس��تگان و پس از برگزاری نشس��ت های مکرر، 
معاون اول رئیس جمهور با نمایندگان بازنشس��تگان 
گفت و گو ک��رد و هیأت دولت هم اختیار خود برای 
تعیی��ن تکلی��ف افزایش حق��وق بازنشس��تگان را به 
وزرای عضو هیأت امنای س��ازمان بازنشستگی تأمین 

اجتماعی تفویض کرد.
علی بهادری جهرمی در پاس��خ به این سوال که آیا 
پرداخت نقدی یارانه ادامه دارد و در صورت اختصاص 
کاالبرگ مبنای محاس��به قیم��ت آن چگونه خواهد 
بود؟ توضیح داد: مجلس ب��ر اجرایی کردن کاالبرگ 
اص��رار دارد و دول��ت در ت��الش ب��رای فراهم کردن 
زیرس��اخت های نهایی این موضوع است اما تا زمانی 
که زیرس��اخت های مناس��بی وجود نداشته و امکان 
جب��ران برای مردم از طریق کاالبرگ فراهم نباش��د، 

پرداخت نقدی یارانه ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد ک��ه در طرح مجلس فقط کاالهای 
محدود اساسی و مس��تقیم برای اختصاص کاالبرگ 
مط��رح اس��ت؛ در صورتی ک��ه تأثی��ر قیمتی حذف 
ارز ترجیحی برای این کاالهای اساس��ی و مس��تقیم 
نخواهد بود. از طرفی در ش��یوه پرداخت نقدی مردم 
اختیار دارند که قدرت انتخاب گس��ترده تری داشته 
باش��ند و دولت ه��م اخیراً الیحه ای ارس��ال کرده تا 
مسأله ش��فاف تر باش��د و نگاه مجلس هم روشن تر 
شود و این ابهام در شیوه جبران خسارت برای مردم 
مش��خص شود. رئیس شورای اطالع رسانی دولت در 
پاسخ به س��والی دیگر که نمایندگان مجلس از ارائه 
کاالبرگ در شهریور ماه سخن گفتند و آیا دولت این 
کار را انج��ام خواهد داد؟ گفت که مدیران اجرایی به 

محض ایجاد مقدمات طرح، آن را اعالم می کنند.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه 
ای ب�ه رئیس ش�ورای امنیت و نی�ز آنتونیو گوترش 
دبیرکل سازمان ملل متحد به اظهارات جنگ طلبانه 
و تهدید آمیز س�ران رژیم صهیونیستی علیه ایران 

واکنش نشان داد و اعتراض کرد.
مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل  در این نامه با اشاره به اظهارات اخیر ایال هوالتا، مشاور 
امنیت ملی و رئیس شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی 
علیه ایران، اعالم کرد که رژیم اسرائیل همچنان به تهدید به 
اس��تفاده از زور علیه ایران ادامه می دهد . این اظهارات علناً 
مسئولیت عملیات های خرابکارانه و اقدامات تروریستی رژیم 
اسرائیل در ایران  را تأیید کرده است در این نامه اشاره شده 
اس��ت که در مصاحب��ه ای در 1۴ ژوئیه ۲0۲۲، ایال هوالتا 
رئیس شورای امنیت ملی رژیم اسرائیل، آشکارا ایران را به 
عملیات تروریستی بیشتر تهدید کرد و گفت: »ما در طول 
یک سال گذشته ... در ایران به ندرت عمل کرده ایم.« وی 
همچنین با بیان اینکه "اسرائیل بدون توجه به نظر واشنگتن 
در مورد این موضوع، مستقالً علیه جمهوری اسالمی عمل 
خواهد کرد"، افزود: »این تنها ادامه کاری است که در سال 

گذشته انجام داده است«.

در این نامه تاکید شده است که این اظهارات تحریک آمیز 
نه تنها نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور ملل متحد 
اس��ت، بلکه اذعان صریح و آشکار به مسئولیت عملیات و 
اقدامات تروریستی رژیم اسرائیل علیه مقامات و دانشمندان 
ایرانی، و زیرس��اخت های صلح آمیز هسته ای ایران است 
که توس��ط این رژیم  در س��ال های اخیر در داخل خاک 
ایران صورت گرفته است. همچنین این واقعیت را ثابت می 
کند که رژیم اسرائیل مسئول این گونه اقدامات جنایتکارانه 
و تروریس��تی است و باید پاسخگو باش��د و عواقب چنین 

جنایاتی را بپذیرد.

وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسالمی ایران در پاسخ 
به اقدام آمریکا از ش��ب گذشته نس��بت به گازدهی صدها 

سانتریفیوژ نسل جدید اقدام کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حسین امیر عبداللهیان 
در حاشیه مراسم اعطای هفتمین جایزه حقوق بشر اسالمی 
و کرامت انس��انی در جمع خبرنگاران افزود: مایلم در جمع 
شما و در رابطه با آنچه بین ما و طرف آمریکایی در موضع 

مذاکرات جهت لغو تحریم ها رخ داد اشاره کنم.
وی ادام��ه داد: ب��ه یاد دارید که در هفته های گذش��ته 
در حال��ی  که ما ب��رای مرحله جدیدی از مذاک��رات آماده 
می شدیم، به یکباره طرف امریکایی با هدف امتیاز گرفتن در 

میز مذاکره طرح قطعنامه ای را در آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی مطرح کرد و قطعنامه ای را روی میز گذاش��ت و ما 
متعجب شدیم از اینکه در حالیکه در همان زمان و مکرر در 
این ایام از طرف جو بایدن دائما پیام هایی با واسطه دریافت 
می کنیم که امریکا حسن نیت دارد و در بازگشت به توافق 
جدی است و پاسخ قاطع خود را به طرف آمریکایی  دادیم. 
وزیر امور خارجه اظهارداش��ت: در هفته جاری نیز اخیرا 
»بورل« هماهنگ کننده اتحادیه اروپا، ابتکاری را ارائه داد و 
متنی را برای همه طرف ها؛ ایران و 1+۴ و آمریکا ارسال کرد 
و ما در پایتخت ها در حال بررس��ی این متن و توافق برای 

جمع شدن دور میز مذاکره هستیم.
امیرعبداللهیان اضافه کرد: روز گذشته شاهد صدور تحریم 
های جدید از سوی آمریکا بودیم، این اقدامات غیرمنطقی 
و  ای��ن جنون تحریم های بی اثر جو بایدن، بلینکن و راب 
مالی را که به آن اشاره کردند، تحریم های حداکثری ترامپ 
شکس��ت خورده اس��ت؛ حتی خود بورل در متن اخیر به 
شکست حداکثری تحریم های ترامپ علیه ایران اشاره داشته 
و بعد ایده های جمع بندی شده خودش را مطرح می کند 
اما باز ش��اهد جنون اعمال تحریم ها که البته فقط نمایش 

است و تاثیر ملموسی ندارد، هستیم.

اعتراض ایران به شورای امنیت و گوترش درخصوص اظهارات 
جنگ طلبانه سران رژیم صهیونیستی

 امیرعبداللهیان: گازدهی صدها سانتریفیوژ نسل جدید پاسخ
 به اقدام آمریکا بود

آیت اهلل رئیسی به نیویورک می رود
سخنگوی دولت: 

در فیلم های�ی که در روزه�ای اخیر درباره 
خس�ارت ه�ای س�یل ب�ه برخ�ی از مناطق 
کش�ورمان منتش�ر ش�د نکته ای وجود دارد 
که نباید به  راحتی از کنار آن گذش�ت و آن، 
نح�وه برخورد مردم با حوادثی از این دس�ت 
است؛ اینکه هش�دارها را جدی نمی گیرند و 
با سهل انگاری جان خود و دیگران را به خطر 

می اندازند.
ش�اید دلیل اصلی این ام�ر ناآگاهی و نبود 
آموزش  های الزم است زیرا بسیاری از مردم 
بر این باورند وقوع س�یل در این فصل س�ال 
ممکن نیس�ت و به همین دلیل هش�دارها را 
جدی نگرفته و در مس�یل ها اُتراق کردند و با 
این سهل انگاری جانشان را از دست دادند یا 

متحمل خسارت شدند.
کارشناس�ان به مردم توصی�ه می کنند که 
در بهار و تابس�تان هرگز در مس�یل ها اتراق 
نکنید و جایی باالتر از مس�یل ها بنشینید و 
نکته دیگر اینکه هرگ�ز تصور نکنید خودرو 
در هن�گام وقوع س�یل مکان امنی اس�ت و 
فرد را از آس�یب دور نگه می دارد باید بدانید 
مق�دار کم�ی آب می تواند خ�ودرو را با خود 
ببرد و رانن�ده قادر به کنترل آن نخواهد بود 
مثل همین تصاویر تلخی که چند روز گذشته 

در استهبان مشاهده کردیم!
  بارش باران و پوشش اندک گیاهی کشور 

موجب جاری شدن سیل می شود
در هفته ای که گذش��ت ش��اهد وقوع س��یل در 
برخی از شهرهای کش��ورمان بودیم به طوری که 
شدید ترین آنها وقوع سیل در استهبان فارس بود 
که متاسفانه در این حادثه تعدادی از هموطنانمان 

جان خود را از دست دادند.
ای��ن بارش ها در بس��یاری از مناط��ق از جمله 
کرم��ان ادامه پیدا کرد و س��بب مس��دود ش��دن 
محوره��ای مواصالتی و آس��یب به زیرس��اخت ها 
شد اما خوش��بختانه در مناطق دیگر تلفات جانی 

گزارش نشد.
دلی��ل اینک��ه بارش ه��ای تابس��تانی به س��یل 
منجر می ش��ود این است که س��ال ها در کشور ما 
خشکسالی بوده، پوش��ش گیاهی مناسبی نداریم 
و خاک خش��ک است و آب این باران ها به  سرعت 
جاری می ش��ود و باع��ث وقوع حوادثی می ش��ود 
که در چند روز گذش��ته در جنوب کش��ور شاهد 

بودیم.
پوش��ش گیاهی مناسب بارانی که می بارد را نگه 

می دارد و باعث می ش��ود مقدار زیادی از این باران 
در خاک نف��وذ کند به همین دلیل اس��ت که در 
جنگل ها خیلی کم سیل رخ می دهد چون پوشش 
گیاه��ی جلوی ج��اری ش��دن آب را می گیرد، اما 
اکنون و به ویژه در نواحی جنوبی کشور از آنجایی 
که پوش��ش گیاهی کم اس��ت بارش باران موجب 

جاری شدن سیل می شود.
باید بدانی��م که اینگونه اتفاق��ات بال و مصیبت 
نیس��ت بلکه بارندگی در این فصل در واقع ویژگی 
کشور ماست به همین دلیل مسئوالن و مردم باید 
با توجه به ویژگی های طبیعی آماده باش��ند، آنچه 
در این حوادث ما را غافلگیر می کند این اس��ت که 
وقوع حوادثی از این دس��ت ممکن است ۵۰ سال 
یک بار رخ دهد اما این نباید باعث شود مسئوالن 
از آن غافل باش��ند و مردم هم نباید هش��دارها را 

نادیده بگیرند.
در س��یل اس��تهبان ش��اهد حوادث غم انگیزی 
بودیم که نش��ان دهنده ناآگاهی و آموزش ندیدن 
مردم است چرا مردم باید در مسیل بنشینند؟ در 
واقع باید پرسید چرا به مردم این آموزش و آگاهی 
داده نش��ده که هرگز نباید در مسیل ها بنشینند؟ 
م��ردم باید بدانند حتی اگر آفتابی باش��د نباید در 
مسیل ها بنشینند و به یاد داشته باشند بارش های 
تابس��تانه خبر نمی دهد هوا آفتابی است اما یکباره 
ابری در آسمان پیدا می شود و رگباری رخ می دهد 

و منجر به وقوع سیل می شود.
  گرم ش�دن زمین باعث می شود تا در هر 

دوره سیل هایی نهیب تر رخ دهد
یک کارش��ناس محیط زیست در این باره گفت: 
وقوع سیل در روز جاری و خسارات ناشی از آن در 
سال های گذشته سابقه داشته است و در دهه ۶۰ 
در میدان تجریش تهران چنین سیل ویرانگری به 

وقوع پیوست.
محمد درویش افزود: این سیل ها با دور برگشت 
های مختلف ایجاد می شود و وقوع بارندگی های 
ش��دید در فص��ول گرم جزو ویژگ��ی های مناطق 
خش��ک و نیمه خش��ک در جهان اس��ت به دلیل 
اینک��ه در این فصل پوش��ش های گیاهی بس��یار 
اندک اس��ت و زمین ها برهنه اند بنابراین ش��دت 
زیاد بارندگی ها باعث به وجود آمدن س��یل های 
ویرانگر می ش��ود و مجال نف��وذ در خاک را پیدا 

نمی کنند.
وی درب��اره عل��ت های دیگری ک��ه باعث وقوع 
سیل می شود بیان کرد: ساخت و سازها هم باعث 
تشدید این روند می شود، فشار دام در دامنه های 

جنوب��ی الب��رز و چرای بی رویه ه��م باعث از بین 
رفتن پوشش گیاهی می شود عالوه بر این حضور 
بی��ش از اندازه گردش��گران و کوهن��وردان بدون 
رعایت مسیرهای تعبیه شده باعث تخریب بیشتر 

پوشش های گیاهی می شود.
درویش پدیده گرم شدن زمین را در این امر تاثیر 
گذار دانست و اضافه کرد: گرم شدن زمین نیز باعث 
می شود تا در هر دوره سیل هایی نهیب تر و خسارت 
بارتر را شاهد باشیم همچنین در ارتفاع باالی ۱۸۰۰ 
متر به هیچ عنوان س��اخت و ساز نشود و مدیران بر 

این امر نظارت داشته باشند.
وی در پاس��خ ب��ه س��والی مبنی بر اینک��ه برای 
جلوگی��ری از تخریب ها چه باید کرد خاطرنش��ان 
کرد: با استفاده از تکنیک آبخیز شهری که باید مهم 
ترین مس��یر های حرکت هرز آب ها و سیالب ها را 
شناسایی کنیم و بر اساس آن معابری را تعبیه کنیم 
به کار گرفته شود تا سیالب ها به نقاط امن هدایت 
ش��وند و از شهر خارج ش��وند لذا این اقدام در اتوبان 

شهید باکری صورت گرفته است که خطرات سیل را 
به شدت کاهش داده است.

دروی��ش تاکی��د ک��رد: طبق پی��ش بینی های 
هواشناسی احتمال بروز این اتفاق تا اواسط مرداد 
س��ال ج��اری در مناطق ش��مال ش��رقی تهران و 

لواسانات دور از انتظار نخواهد بود!
بارش�های  از  ای�ران  اتمس�فر    ش�رایط 

تابستانی اقیانوس هند اماده سیل است
یک استاد جغرافیای طبیعی با اشاره به موقعیت 
جغرافیایی ایران توضیح داد: کشور ما هم می تواند 
از بارش های تابستانی بهره مند شود هم بارش های 
زمستانی، ولی بیشتر بارش ها در ایران در زمستان 
و دوره سرد سال است لذا این بارش ها که به آن ها 
سیس��تم های منطقه معتدل��ه می گوییم از طرف 
اروپ��ا می آی��د و رطوب��ت را از مدیترانه می آورد و 

سبب بارش باران می شود. 
بهلول علی جانی افزود: در فصل تابستان معموالً 
ایران خشک است اما نباید فراموش کنیم در فصل 

گرم س��ال هم وقتی شرایط مساعد باشد، از طرف 
جنوب ش��رقی یعنی از اقیانوس هن��د رطوبت به 
ایران می رس��د و باران رخ می دهد، رطوبتی که از 
اقیانوس هند می آید بس��یار زیاد اس��ت و هوا هم 
گرم اس��ت در نتیجه اگر بارش��ی در تابستان رخ 

دهد، بارش هایی شدید و سنگین خواهد بود.
ینیانگذار اقلیم شناسی سینوپیتیک ایران ادامه 
داد: این بارش ها همان س��امانه بارش��ی مونسون 
اس��ت که به آن بارش های موسمی می گوییم و از 

اقیانوس هند وارد ایران می شوند. 
وی درباره علت وقوع این س��امانه در تابس��تان 
تش��ریح ک��رد: این پدی��ده کم اتف��اق می افتد اما 
هرچند سال یک بار روی می دهد مثل بارش هایی 
که در مرداد سال ۱۳۶۶ در تهران رخ داد و منجر 
به وقوع س��یل هولناکی ش��د، امس��ال هم همان 
ش��رایط در حال وقوع اس��ت؛ س��امانه ای که این 
بارش ها را ایجاد می کن��د از اقیانوس هند آمده و 
ش��رایط اتمسفر ایران آماده سیل شده است یعنی 
اینکه معموالً در تابس��تان ها در باالی ایران سامانه 
پرفشاری وجود دارد که نمی گذارد هوا صعود کند 
ولی اکنون آن سامانه پرفشار عقب نشینی کرده و 
به طرف عربستان رفته است در نتیجه هوای گرم 
و مرطوب موس��می وارد ایران شده است و همان  
طور که پیش بینی می ش��د تا تهران هم نفوذ کرد 
و موجب وقوع س��یل شد و به قم هم رسیده است 
اما پیش بینی می شود از دامنه البرز عبور نکرده و 

متوقف شود.
علی جانی تاکید کرد: این پدیده بارها در کش��ور 
ما رخ داده اس��ت منتها پدیده هر س��اله نیست و 
چون مردم و حتی مدیریت کشور هم به این اتفاق 
ع��ادت ندارند پس آمادگی الزم را هم ندارند و در 

نتیجه با این اتفاق ها رو به  رو می شویم. 
  مسئوالن امر تاکنون در انجام وظایفشان 

کوتاهی و سهل انگاری کردند
باران های س��یل آسای تابستانی اخیر هشدار و 
تلنگری هم برای مس��ئوالن و متولیان امری بوده 
که تاکنون در انجام وظایفش��ان کوتاهی و س��هل 
انگاری کرده و یا آن شهروند ساکن بافت فرسوده 
و ناایمن در حاش��یه ها ش��هرها و سکونتگاه هایی 
ب��وده که بارها ب��ی توجه به تذکرات و هش��دارها 

اقدام به جا به جایی نمی کردند.
دش��واری های��ی که ناش��ی از بروز ب��اران های 
س��یل آس��ا و وقوع س��یالب در بس��یاری از بافت 
های فرسوده، س��کونتگاه های غیررسمی و حتی 
روس��تاها و خانه های ناایمن در شهرهای جنوبی 

فارس به ویژه شهرس��تان های الرس��تان و گراش 
ایجاد ش��د گویای این نکته مهم است که به جای 
آنک��ه همه تقصیرها و مس��بب ها را پ��ای باران و 
آس��مان بگذاریم کمی هم به فک��ر تغییر رفتار و 

کردارمان در زمین باشیم.
س��یلی س��یل این بار اگرچه در مناطق جنوب 
ف��ارس محکم نب��ود و این را هم باید به حس��اب 
مهربانی ها و رحم آس��مان و تا حدودی آمادگی و 
هشدارهای به موقع و اطالع رسانی های گسترده 
دانس��ت که هرچند بر اس��اس نقش��ه های پیش 
یابی هواشناسی انتظار بارش های ویرانگر و سیل 
طغیانگ��ر در این مناطق پیش بینی ش��ده بود اما 
ش��دت و حًدت این ب��ارش ها به گونه ای نبود که 
مس��ئوالن و مردم این مناطق را چندان به زحمت 

بیندازد.
اما نباید و نمی توان از برخی س��وءتدبیرها، کم 
کاری ه��ا و ک��م توجهی ها هم از س��وی مردم و 
هم مس��ئوالن و نهادهای ذیربط در این راس��تا از 

گذشته های دور تاکنون نیز غفلت کرد.
وقوع سیالب در شهرهای جنوبی فارس تا حدود 
زیادی با هشدارهای به موقع پس از سیل استهبان 
و حضور ملموس تر فرمانداران و ستادهای مدیریت 
بحران در صحنه به نسبت سایر استان های درگیر 

این بحران کمتر خسارت به بارآورد.
اما باران های سیل آسا همراه با طغیان رودخانه 
های فصلی در جای جای اس��تان پهناور فارس با 
آن همه ویژگی های خاص جغرافیایی و خش��ک 
بودن و وجود زمین های آبرفتی به ویژه در مناطق 
جنوبی آن را بای��د از زوایای مختلف مورد تحلیل 
و بررس��ی کارشناس��ی قرار داد تا از خس��ارتهای 
 آتی س��یل در س��ایر مناط��ق کش��ور جلوگیری

 به عمل آید.

بی تدبیری َمحض

»عصرآزادی« از دالیل وقوع بارشهای سیل آسای 
تابستانی در برخی از مناطق کشور گزارش می دهد؛

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده 

یک کارشناس 
جغرافیای طبیعی می 
گوید سامانه ای که 
بارش های تابستانی 
را ایجاد می کند از 
 اقیانوس هند آمده
 و شرایط اتمسفر 
 ایران آماده سیل 

شده است!


